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Cieľ konferencie:
Konferencia Nové trendy v úprave vody a v systémoch zásobovania pitnou vodou je 8. pokračovaním
konferencií Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v Slovenskej republike. Vzhľadom k pandemickej
situácii, kedy bola v ostatných 2 rokoch obmedzená komunikácia odborníkov v oblasti pitnej vody, bude
zahŕňať široké spektrum aktuálnych tém. Zdieľanie nových informácií  a skúseností medzi odborníkmi
a pracovníkmi z rôznych oblastí, resp. sektorov je nevyhnutným predpokladom aplikácia nových vedecko-technických poznatkov a správnej praxe v riadení spoločností zabezpečujúcich pitnú vodu a kvantitatívne i kvalitatívne trvalo udržateľného rozvoja pri zásobovaní pitnou vodou. Kvalita, ale i efektívnosť
vodohospodárskych služieb, má dopad prakticky na všetky odvetvia hospodárstva aj celkový rozvoj spoločnosti.
Cieľom konferencie je zvyšovanie vedomostnej úrovne subjektov v oblasti zásobovania pitnou vodou,  pri
riešení najefektívnejších spôsobov riešenia vznikajúcich problémov i konfrontovanie rôznych technických, resp. technologických postupov. Snahou je tiež poukázať na nové výzvy, ktorým oblasť vodárenstva
v súčasnosti čelí, ako sú problémy s ochranou vodárenských zdrojov,  prítomnosť nových kontaminantov,
resp. zavádzanie metódy analýzy rizík.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE:
vodárenské zdroje a ich ochrana – trendy vo vývoji kvality aj kvantity, riziká znečisťujúcich látok a ich vplyv na
vodárenské zdroj,
distribúcia vody – prevádzková kontrola, uplatňovanie princípov rizikovej analýzy, údržba a čistenie vodovodných sietí a vodárenských objektov, ochrana vodojemov,
praktické riešenia pri kontaminácii zdrojov vôd, vodovodných sietí, vodárenských objektov,
technologické postupy pri úprave a dezinfekcii pitnej vody,
problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ, uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd,
skúsenosti a praktické poznatky z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi,
požiadavky novej európskej smernice o pitnej vody a ich implementácia do národných právnych predpisov v
rezorte zdravotníctva a životného prostredia,
informácie a skúsenosti s novými  kontaminantmi vo vode.
Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, dodávateľom pitnej vody
- prevádzkovateľom a vlastníkom verejných vodovodov, malých obecných vodovodov a vodných zdrojov, zástupcom obcí, pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia a verejného zdravotníctva, vedeckým, odborným a technickým pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, pracovníkom projektových organizácií a firiem,
ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody.
Z konferencie bude vydaný zborník prednášok, ktorému bude pridelené číslo ISBN.
Zdravotníckym pracovníkom bude v súvislosti s účasťou na vzdelávacej akcii poskytnutý doklad o pridelení
kreditov.
Dôležité termíny:
28. 1. 2022 – zaslanie predbežnej prihlášky do programu (názov a  anotácia príspevku)
11. 2. 2022 – oznámenie o prijatí príspevku a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov
11. 3. 2022 – odovzdanie príspevkov do zborníka
18. 3. 2022 – uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu
Sprievodné akcie konferencie:
Moderovaná posterová sekcia
Prezentácia firiem a dodávateľských organizácií, ktoré sa podieľajú na optimalizácii, intenzifikácii a modernizácii prevádzok vodovodov a kanalizácií formou:
Pracovný stolík + panel
Pracovný stolík + panel + 10 min. prezentácia (zaradená do programu konferencie)
Reklama ako súčasť zborníka
Propagačný materiál vložený k zborníku do tašky pre účastníkov konferencie
KONFERENČNÝ POPLATOK:
1) vložné:
cena (EUR)
prvý autor príspevku
100
účastník konferencie (vrátane ďalších autorov príspevku)
130
člen SAVE
100
študent
40
Vložné  zahŕňa celkové náklady na zabezpečenie konferencie a zborník.
2) cenník firemných prezentácií:
Inzercia v zborníku, 1 strana A4
Pracovný panel + stolík
Pracovný panel + stolík + 10 min. prezentácia
Propagačný materiál vložený v taške

170
135
170
65

           

3) ubytovanie:
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne. Ponuku ubytovacích kapacít pre potreby účastníkov
konferencie bude poskytnutá v 2. cirkulári konferencie.
Vzhľadom k výške bankových poplatkov za medzinárodné prevody bude možné uhradiť cenu vložného po dohode s organizátorom konferencie. Daňový doklad o zaplatení zašleme vysielajúcej organizácii poštou.
ORGANIZAČNÝ GARANT:
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta STU
Radlinského  11
810 05 Bratislava
e-mail: danka.barlokova@stuba.sk

